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1. Γενικές λειτουργίες άρθρων 

Συνδεόμαστε στο περιβάλλον διαχείρισης στη διεύθυνση www.tositesas.gr/administrator  

 

Εισάγουμε τα στοιχεία σύνδεσης username και password και πατάμε Σύνδεση  

Στη συνέχεια με το ποντίκι στο μενού πατάμε Περιεχόμενο >> Διαχείριση Άρθρων 

 

  

http://www.tositesas.gr/administrator


Στη συνέχεια ανοίγει το παράθυρο διαχείρισης άρθρων. Στην οθόνη οι βασικότερες λειτουργίες 

είναι: Προσθήκη νέου άρθρου, Επεξεργασία υπάρχοντος, Δημοσίευση, Απόσυρση, 

 

Κύριο (εμφάνιση στην αρχική σελίδα) 

Για αλλαγή σειράς εμφάνισης / κατάταξης αντικειμένων (π.χ. άρθρα ή στοιχεία μενού) πατάμε 

κατάταξη για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κατάταξης 

  



και έπειτα σέρνουμε το κάθε στοιχείο πάνω / κάτω για να πάει στη θέση που θέλουμε, κρατώντας 

πατημένο το κουμπί  με τα τρία τετράγωνα

 

 

 

2. Δημιουργία νέου/επεξεργασία άρθρου 

Πατώντας Νέο ή Επεξεργασία ανοίγει το παράθυρο του κειμενογράφου (WYSIWYG editor) μέσω 

του οποίου κάνουμε την εισαγωγή κειμένων και εικόνων μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον 

παρόμοιο με το MS Word. Για προσθήκη νέου άρθρου πατάμε   

Για επεξεργασία υπάρχοντος άρθρου πατάμε πάνω στον τίτλο του   

ή επιλέγουμε το άρθρο  και πατάμε  

  



Το περιβάλλον επεξεργασίας άρθρου: 

Τίτλος, Κατηγορία (χρησιμεύει στην ομαδοποίηση άρθρων, π.χ.  «Νέα/Ανακοινώσεις» και τη μαζική 

προβολή τους και επεξεργαστής κειμένου. 

 

Στο αριστερό άκρο υπάρχουν επιλογές, όπως δημοσίευση ή απόσυρση, πρόσβαση (αν δηλαδή θα 

είναι δημόσια προσβάσιμο ή θα πρέπει να συνδεθεί ένας εγγεγραμμένος χρήστης για να το δει 

(προστατευμένο υλικό). 

Ο επεξεργαστής κειμένου διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες: 

Έντονα/ πλάγια γράμματα, στοίχιση (δεξιά, κέντρο, αριστερά), μέγεθος και χρώμα γραμματοσειράς, 

και λοιπές λειτουργίες μορφοποίησης κειμένου.  

 

Για πλήρη περιγραφή όλων των κουμπιών του JCE μπορείτε να δείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα 

του: http://www.joomlacontenteditor.net/support/documentation/56-editor/340-editor-buttons 

  

http://www.joomlacontenteditor.net/support/documentation/56-editor/340-editor-buttons


Δύο χρήσιμα εργαλεία του επεξεργαστή κειμένου είναι η εισαγωγή συνδέσμου  και εισαγωγή 

εικόνας  

Πατώντας εισαγωγή συνδέσμου ανοίγει το ανάλογο παράθυρο όπου εισάγουμε:  

Τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, την περιγραφή του συνδέσμου, 

 

 αν θα ανοίγει στο υπάρχον ή νέο παράθυρο και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία πατώντας εισαγωγή 

Το αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι: 

 



Για την εισαγωγή εικόνας πατάμε το ανάλογο κουμπί και ανοίγει το παράθυρο εισαγωγής εικόνας 

 

Στην περιοχή των αρχείων εικόνας εμφανίζονται όλες υπάρχουσες εικόνες. Αν θέλουμε να 

ανεβάσουμε εικόνα πατάμε στο ανάλογο κουμπί και ανοίγει νέο παράθυρο για ανέβασμα (upload) 

αρχείων. 

 

Για να αναζητήσουμε αρχεία στον υπολογιστή μας πατάμε στο κουμπί αναζήτηση (Browse) και 

ανοίγει το ανάλογο παράθυρο. Επιλέγουμε  το αρχείο και πατάμε άνοιγμα (Open).  

 

  



Όταν επιλέξουμε το αρχείο πατάμε Ανέβασμα (Upload) για να ανεβεί στο server και να είναι 

επιλέξιμο.   

 

Όταν ολοκληρωθεί το ανέβασμα εμφανίζεται το αρχείο στη λίστα με τα διαθέσιμα αρχεία. 

 

Υπάρχουν και επιπλέον δυνατότητες για το πώς θα εμφανίζεται η εικόνα μέσα στο κείμενο 

(αναδίπλωση κειμένου) και τα περιθώρια γύρω από την εικόνα. Στο δεξί πάνω παράθυρο υπάρχει 

ενδεικτική προεπισκόπηση της εμφάνισης της εικόνας μέσα στο σώμα του κειμένου.  Όταν 

ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις πατάμε Εισαγωγή  ( Insert) και η εικόνα εμφανίζεται μέσα στο 

κείμενο. 

 



 Τραβώντας τους κόμβους γύρω από την εικόνα μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθος της 

εικόνας.

 

Όταν ολοκληρώσουμε την επεξεργασία κειμένου πατάμε αποθήκευση για αποθήκευση των μέχρι 

στιγμής αλλαγών ή αποθήκευση και κλείσιμο για ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

 

  



3. Δημιουργία κουμπιού 

Τα κουμπιά είναι ουσιαστικά σύνδεσμοι που οδηγούν τον επισκέπτη της ιστοσελίδας σε 

συγκεκριμένο άρθρο ή ομάδα/ κατηγορία άρθρων (ομαδοποιημένη παρουσίαση). Για να 

επεξεργαστούμε ή να δημιουργήσουμε νέο κουμπί πατάμε στο μενού Μενού >> Main Menu ή 

οποιοδήποτε άλλο από τα υπάρχοντα μενού. 

 

 

Η αρχή λειτουργίας της διαχείρισης αντικειμένων (κουμπιών) είναι παρόμοια με αυτή των άρθρων 

 

Πατάμε Νέο για δημιουργία νέου ή πάνω στον τίτλο του κουμπιού για την επεξεργασία υπάρχοντος 

κουμπιού. 



Στη σελίδα δημιουργίας/ επεξεργασίας κουμπιού επιλέγουμε τύπο κουμπιού. 

 

Εφόσον πρόκειται για κουμπί σε άρθρο επιλέγουμε  Άρθρα >> Μεμονωμένο άρθρο 

 

Αν θέλουμε να εμφανίσομε λίστα με όλα τα άρθρα μιας κατηγορίας πατάμε  Κατάλογος 

Κατηγοριών.   



Αν πατήσουμε Μεμονωμένο άρθρο ανοίγει παράθυρο με λίστα υπαρχόντων άρθρων, π.χ. 

Προσφορά Νο1

 

Στη συνέχεια ολοκληρώνουμε εισάγοντας τον τίτλο του κουμπιού, το ψευδώνυμο του στα αγγλικά 

 

Επιλέγουμε αν θέλουμε να είναι δημοσιευμένο και πατάμε αποθήκευση ή αποθήκευση και 

κλείσιμο.  

Το αποτέλεσμα εμφάνισης του κουμπιού: 

 


